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Kód předmětu:

5IE444

Název v jazyce
výuky:

Řízení neziskových organizací II

Název česky:

Řízení neziskových organizací II

Název anglicky:

Management of Not-for-profit Organisations II

Způsob ukončení zkouška ECTS (3 kredity)
a počet kreditů: (Jeden ECTS kredit odpovídá 26 hodinám studijní zátěže průměrného studenta.)
Forma výuky:

Prezenční studium: 2/0
(počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)

Jazyk výuky:

čeština

Vyučující:

doc. PhDr. Ing. Antonie Doležalová, Ph.D. (garant)

Zaměření
předmětu:

Kurz přináší základní a užitečné poznatky o finančním řízení neziskových organizací - financování,
sestavování rozpočtu, vedení účetnictví, výkaznictví a daňové optimalizaci. Kurz bude zajišťován
odborníky na danou problematiku z řad renomovaných českých i mezinárodních firem: ČSOB,
KPMG.

Výstupy
předmětu:

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni sestavit a s porozuměním číst rozpočty a účetní
výkazy, řídit finance neziskové organizace a vytvářet její rozpočet - získá tedy praktické informace
a dovednosti pro řízení neziskové organizace jako standardní firmy.

Obsah
předmětu:

1. Úvod, metodologie
2. Finanční řízení jako součást standardního řízení firmy se zaměřením na NGO´s, řízení peněžních
toků
3.-4. Financování neziskových organizací: vlastní zdroje, soukromé a státní zdroje.
5.-6. Nadační investiční fond
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7. Dárcovství v České republice a v mezinárodním srovnání
8. Účetnictví v neziskovém sektoru. Případová studie
9. Daňové ímplikace
10. Operativní a strategické plánování, rozpočty
11. Řízení nákladů. Reporting a benchmarking
12. Případová studie - sestavení finančního plánu neziskové organizace
13. Závěrečný workshop

Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
Druh

Prezenční studium

Účast na přednáškách

26 h

Příprava na přednášky

26 h

Příprava na závěrečnou ústní zkoušku

26 h

Celkem

78 h

Požadavky na ukončení (váha):
Druh

Prezenční studium

Aktivita na přednáškách/cvičeních/seminářích

40 %

Vypracování semestrální práce

20 %

Absolvování závěrečné ústní zkoušky

40 %

Celkem

100 %
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Literatura:
Typ

Autor

Název

Místo vydání Nakladatel Rok

ISBN

Z IŠTVÁNFYOVÁ, J.

Možnosti a meze účetnictví veřejného a neziskového sektoru Praha

Oeconomica 2009

978-80-2451509-0

Z BOUKAL, P.

Nestátní neziskové organizace : (teorie a praxe)

Praha

Oeconomica 2009

978-80-2451650-9

Faktory úspěchu nestátních neziskových organizací

Praha

Oeconomica 2008

978-80-2451473-4

Ekopress

978-80-8692954-5

D

NOVOTNÝ, J. -- LUKEŠ, M.
a kol.

D REKTOŘÍK, J.

D

Organizace neziskového sektoru : základy ekonomiky, teorie
Praha
a řízení

HLADKÁ, M. -- ŠINKYŘÍKOVÁ,
Dárcovství v očích veřejnosti
T.

Brno

2010

2009

Z základní literatura
D doporučená literatura
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